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Parochieberichten 27 augustus t/m 2 september 2022  (week 35)

Pastoorspraatje_____________________________________Caritas Christi urget nos!
Met deze veelzeggende kreet willen we zeker vol goede moed en nieuwe inspiratie beginnen aan een
schoolwerkjaar dat voor ons ligt en dat we samen weer in gaan vullen.
Deze spreuk in het latijn zegt letterlijk: ‘de liefde van Christus spoort ons aan’ en dat heeft meer dan één
betekenis. Het betekent dat we ons aangesproken voelen door de liefde die Hij voor ons heeft en dat we in
reactie daarop proberen te leven, zoals Hij het ons heeft voorgedaan en voorgehouden en tegelijk geeft
diezelfde liefde ons de kracht en de inspiratie die we onderweg nodig hebben.
Als parochie zijn we een gemeenschap die geraakt en bezield is door de liefde van God voor iedere mens die
in Christus zichtbaar en tastbaar is geworden en tegelijk proberen we elkaar te helpen om God te vinden in
ons samen geloven. Als Iemand zo van je houdt, zoals God dat doet dan maakt dat niet alleen een wereld van
verschil in jouw persoonlijk leven, maar ook in je samen leven met anderen.
Want wanneer je jezelf bemind weet, krijg je zelfvertrouwen en kracht, want dan weet je waar je op rekenen
en bouwen kunt en ga je ervoor. Op hetzelfde moment voel je dat je die liefde niet onbeantwoord kunt laten
en dat je er iets mee moet en wilt en daarom ga je anders leven.
Zo geeft de liefde van Christus als een prisma steeds een andere invalshoek aan ons leven en aan de dingen
die op onze weg komen. Tegenslag kunnen we aan, als we bemind worden en weten te beminnen en met
elkaar kun je heel veel oplossen als iedereen leeft vanuit dezelfde inspiratie.
Christus is een beetje onze Red Bull, want door Hem krijgen wij vleugels, maar die vervagen niet als het
drankje is uitgewerkt, die blijven ons dragen.
Christus is de dragende wind onder onze vleugels, op onze levensweg en dat mag ons iedere dag de kracht
geven om aan de slag te gaan en te zien waar nog een wereld te winnen valt.
Zoals gezegd hebben we een aantal ideeën voor het jaar dat voor ons ligt en die gaan we proberen te
verwezenlijken, omdat de liefde van Christus ons aanspoort!
Zijn boodschap is en blijft de moeite waard en actueel en het zal van onze manier van leven en doen
afhangen, hoe en hoe goed mensen dat zullen kunnen zien.
Laten we aan het begin van een nieuw ‘seizoen’ ons bewust zijn van de grote gave die er voor ons is en vanuit
enthousiasme mensen meenemen op die weg, van en naar de liefde van Christus!
Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 28 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (vanwege verjaardag Harrie)
Betsie van der Wijst - van der Wijst (vanwege sterfdag)
Piet Aarts (vanwege sterfdag) en overleden familie
Stien Lucius - van Asseldonk (namens de K.B.O.)
Jo van den Bergh - Hendriks (vanwege sterfdag)
De overleden leden van de families van Lith en Claassen
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans vanwege verjaardag en sterfdag Ans.
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HH Mis door de week:

Dinsdag 30 augustus om 09.00 uur: Eucharistieviering

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
________________________________________________________________________________________________________

Gilde-St.Antonius-Abt – Jeu de Boules Kampioenschap
A.s. Zaterdag 27 augustus is het zover, het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
Wij wensen alle deelnemers veel succes maar vooral een gezellige dag toe.
Donderdag 25 augustus is nog een mogelijkheid om te komen oefenen.
U bent van harte welkom op ’t Gildebergske, Nistelrodesedijk 2.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Jeu de Boules: Donderdag 1 september KBO Jeu de Boulesmiddag op het “Gildeterrein”.
Aanvang: 13.30 uur.
Rabo Clubsupport 2022: Wij doen weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Als lid van de Rabobank mag
je van 5 tot 27 september stemmen. Doe mee en stem op KBO Vorstenbosch.
Website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

55 JAAR STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Noteer alvast onderstaande data in je agenda.

Vrijdag 16 september:
FEESTAVOND VOOR HEEL VORSTENBOSCH!
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 20,00 inclusief Drank.
Kaartverkoop is op dinsdag 30 augustus van 17.00 uur tot 20.00 uur op het Meester Loeffenplein.
Met live muziek van HOTTUB HEROES.

Zaterdag 17 september:
Aanvang: 20.00 uur.
Reünie leden en oud leden van stichting carnaval de Piereslikkers.
Laat ons via de mail 55jaarpiereslikkers@gmail.com weten dat je erbij bent!

Zondag 18 september:
Aanvang: 12.00 uur.
Tonproaters met aansluitend kindermiddag voor heel Vorstenbosch.
Tonproaters: ANDY MARCELISSEN, JOEP DE WILDT en BOY JANSEN

Alle jubileum activiteiten vinden plaats op het feestterrein naast Prins Edwin d’n 1ste (Vorstenbosseweg 29).

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
De vakantie is weer voorbij, dus onze openingstijden zijn weer zoals gebruikelijk.
Dank voor uw begrip voor de situatie.
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger die 1x per 2 weken onze folder huis-aan-huis willen bezorgen.
(’t Lieske/Bergakkers/Schoolstraat/Kerkstraat/Hondstraat/Molen-en-Korenakkers/Kapelstraat)
Interesse: Kom langs in de winkel of bel ons.
Totdat we een bezorger hebben kunt u de folder meenemen bij uw bezoek aan de winkel.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 0413-244680. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.
Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,
Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.
Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:
Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,
Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,
Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,
telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis
Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg
maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u
zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg
of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een
afwijkende voetstand.
De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl
of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Parochieberichten digitaal lezen
U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl
en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
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